Bijlage 2. Onderzoeksopdrachten
De portefeuillehouders participatie hebben op 14 oktober jl. besloten in te stemmen met onderstaande
opdrachtformuleringen.

Onderzoeksopdracht
a.

ontvlechting Baanstede

De opdracht voor de ontvlechting luidt:
1.
Onderzoek de organisatorische, financiële en juridische consequenties voor Baanstede (en
de deelnemende gemeenten) als:
a.
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) werkvoorzieningsschap ZaanstreekWaterland door alle negen gemeenten wordt opgeheven;
b.
als de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland (regio Zaanstreek) er voor
kiest om uit de GR te treden;
c.
de oude doelgroep bij Baanstede blijft zonder nieuwe instroom vanuit de
Participatiewet (sterfhuisconstructie).
2.

Formuleer een advies over de toekomst van Baanstede gebaseerd op de ontvlechting in
samenhang met de plannen in de subregio’s op het gebied van de Participatiewet.

3.

Maak op basis van je advies een tijdpad voor de implementatie/ontvlechting van
Baanstede. Geef aan onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

4.

Zorg voor de procescoördinatie over de gezamenlijke opdracht van de ontvlechting van
Baanstede en de plannen in de twee subregio’s.

b.
vormgeven uitvoering Participatiewet in de twee subregio’s
De regio Zaanstreek en regio Waterland maken een plan waarin zij antwoord geven op de
zogenaamde wat-vraag. Wat willen de gemeenten op het gebied van de Participatiewet samen
organiseren en welke randvoorwaarden/criteria zijn daarbij van belang. Wat is er nodig om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en wat vinden wij als
gemeenten belangrijk (bijvoorbeeld nabijheid, zeggenschap, expertise etc.). De gemeenten/regio’s
werken dit uit. De extern adviseur zorgt voor onderlinge verbinding.
De opdracht voor de subregio’s luidt:
1.
Onderzoek en beschrijf wat de gemeenten uit de twee regio’s voor de uitvoering van de
Participatiewet willen organiseren;
2.
Onderzoek en beschrijf welke randvoorwaarden de gemeenten uit de twee subregio’s
stellen aan de uitvoering.
Gewenst resultaat
Op 16 december a.s. ligt er in het portefeuillehoudersoverleg participatie:
 ontwikkelingsplan regio Zaanstreek
 ontwikkelingsplan regio Waterland
 onderzoeksresultaten en advies ontvlechting Baanstede
Op basis van deze documenten kunnen wij vervolgens de vraag stellen hoe wij hieraan invulling
geven.

